ارسش تغذیه ای آجیل ضب یلذا
آجیل ضت یلذا ثَ دلیل هغشُب ّ خطکجبر فزاّاى ّ هتٌْػی کَ دارد اس ًظز ارسش تغذیَ ای ثسیبر
ارسضوٌذ است .آجیل اس جولَ هْاد غذایی است کَ در هیِوبًیِبی رسوی هب ثَ کبر هی رّد ّجشء
هْادغذایی گزاى قیوت است.
آجیل ایي ضت ثزخالف آجیل ػیذًْرّس ،خبم ثْدٍ ّ ًوک ًذارد ایي آجیل ثَ آجیل ضیزیي هؼزّف است
ّ اس آًجبیی کَ ثْ دادٍ ًیست ،اس ًظز هتخصصبى تغذیَ هفیذتز ُن ُست.

پسته
ایي هغش ثَ ضذت ثَ افزادی کَ گیبُخْار ُستٌذ تْصیَ هی ضْد سیزا در آى هقبدیز ثبالیی
اس آُي ّ کلسین ّجْد دارد ثَ طْری کَ در ُز 011گزم اس آى  001هیلی گزم کلسین ّ
 2هیلی گزم آُي ّجْد دارد .ایي هغش ثَ افزادی کَ دچبر کن خًْی ُستٌذ ّ یب خبًوِبی
ثبردار ًیش تْصیَ هی ضْد .پستَ فْالت ًسجتب ثبالیی ًیش دارد ّ ثَ ایي دلیل ثَ افزادی کَ
دچبر ثیوبری قلجی ُستٌذ ًیش تْصیَ هی ضْد.

بادام
ایي هغش اس ًظز تغذیَ ای ارسش غذایی ثسیبری دارد ثَ طْری کَ ُز 011گزم اس آى
10گزم پزّتئیي دارد ّ ثِتز اس ثبدام سهیٌی ثَ ػٌْاى هٌجغ هٌبسجی اس پزّتئیي هحسْة
هی ضْد .ثَ ػالٍّ در ایي هغش در حذّد 141هیلی گزم کلسین ّجْد دارد کَ هی تْاًذ در
افزادی کَ در هؼزض پْکی استخْاى ُستٌذ ّ قبدر ثَ هصزف ضیز ًیستٌذ هْرد استفبدٍ
قزار گیزد

گزدو
اس هغشُبیی است کَ در آجیل ضت یلذا اس آى استفبدٍ هی ضْد .در ُز  011گزم گزدّ،
حذّد  66گزم چزثی ّجْد دارد کَ قسوتی اس ایي چزثی ضبهل اسیذُبی چزة غیزاضجبع
است .ثَ دلیل ایٌکَ گزدّ حبّی هقبدیز ثبالی اسیذُبی چزة اهگب  ( 2ثَ خصْظ اسیذ
آلفبلیٌْلئیک) ّ فیتْاستزّلِبست ،ثزای قلت هفیذ هی ثبضذ.

فنذق
ایي هغش ثَ ًسجت سبیز هغشُب دارای چزثی ثیطتزی است
ثَ ایي تزتیت کَ در ُز 011گزم اس آى  64گزم چزثی ّجْد دارد .در کٌبر چزثی،
پزّتئیي ثبالیی ًیش در ایي هغش ّجْد دارد .ثَ طْری کَ در ُویي هقذار اس فٌذق04 ،
گزم پزّتئیي ّجْد دارد .ثَ طْر کلی ،هتخصصبى تغذیَ هصزف هخلْط ایي هغشُب را
در حجن کن اهب ثب یکذیگز تْصیَ هی ًوبیٌذ تب یک ّػذٍ غذای کبهل ثَ ثذى ثزسذ .در
ضوي ثِتز است اس ایي هْاد غـذایی در هیبى ّػذٍ صجح ّ یب ثؼذ اس ظِز استفبدٍ ضْد ّ
ُز چَ ثَ سوت سهبى خْاة ًشدیک تز هی ضْیذ ثَ دلیل دیزُضن ثْدى آًِب ،تْصیَ هی
ضْد کَ کوتز استفبدٍ ضْد.

نخودچی و کطمص
ًخْدچی اس جولَ هْاد غذائی است کَ ثَ ػٌْاى یک تزکیت پز پزّتئیي تْصیَ هی گزدد
ّهی تْاى آى را ثَ ثچَ ُب ّ ًْجْاًبى ثَ ػٌْاى یک هیبى ّػذٍ تْصیَ کزد.
کطوص ُن توبهی خْاظ اًگْر را دارد ثب ایي تفبّت کَ در طْل فزآیٌذ خطک ضذى
درصذ پتبسین ّ قٌذ آى افشایص یبفتَ ّ ثَ ایي دلیل آى را ثَ افزادی کَ هجتال ثَ دیبثت ُستٌذ
تْصیَ ًوی کٌٌذ.

توت و انجیز
تْت یکی اس خطکجبر هٌبست ثَ خصْظ ثزای افزادی است کَ در حبل کبُص ّسى
ُستٌذ.قٌذ ػبلی هْجْد در آى چبق کٌٌذٍ ًجْدٍ ّ ثزای جذة ثَ اًسْلیي ًیبس ًذارد ثَ ایي
دلیل ثَ افزاد هجتال ثَ دیبثت ًیش تْصیَ هی ضْد .در طْل رژیوِبی الغزی ًیش هی تْاى
اس آى ثَ ػٌْاى یک ضیزیٌی ثَ ُوزاٍ چبی استفبدٍ کزد .اًجیز ًیش ثَ خصْظ ثزای
خبًوِبی در هؼزض کن خًْی ثسیبر تْصیَ هی ضْد .اًجیز خطک در ُز  011گزم
دارای  151هیلی گزم کلسین ّ  4هیلی گزم آُي است ّ ثَ ایي دلیل ثزای تبهیي کوجْد آُي
ّجلْگیزی اس پْکی استخْاى تْصیَ هی ضْد.

